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Gazi Mustafa Kemal Paşa  

ve 

 İzmir Kadınlar Kongresi’nden Türkiye İktisat Kongresi’ne 

 

Dr. Serdar Şahinkaya 
21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü 

 

2 Şubat 2023, İzmir 
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«Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin 
tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte 
onu biçer.» 

Voltaire 
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Artık, İstanbul Hükümeti yoktur, 

Ankara Meclisi vardır.  
 

 Gazi Mustafa Kemal Paşa 10 Ekim 1922’de TBMM Gizli Oturumunda 
diyor ki: 

 “Mantığın emrettiği şudur efendiler; Ordu, vazifesini yapmış ve 
tamamlamıştır. Bundan  sonra temini lâzım gelen bütün neticeler, 
siyaseten – diplomatik yolla hallonulacaktır” 

 

30 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi  

 

Saltanat ile Hilafet ayrılır ve 1 Kasım 1922’de Saltanat 
Kaldırılır. Artık, İstanbul Hükümeti yoktur.  Ankara Meclisi vardır. 
Böylelikle millet kendi egemenliğini eline almıştır. 

 

 5 Kasım 1922’de İsmet Paşa başkanlığındaki heyet Lozan’a 
uğurlanır. 
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Yeni Denklem… 

 

 Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Ankara’da üç denklemli yeni bir 
özdeşlik kurmuşlardır; 

 

 

(Misak-ı Millî + Teşkilat-ı Esasiye) =  

Bağımsızlık ve Ulusun Egemenliği = 

(Kapitülasyonlara Son + Halk İdaresi) 
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Millî Mücadele yoksulların zaferiyle sonuçlanmış ve ikinci aşamaya 

geçilmiştir. Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine erişmekten 

alıkoyan bütün engelleri ortadan kaldıracak olan devrimler birbirini 

izleyecektir. 

 

Çok önemli ve çok kritik ve aynı zamanda pek de nazik olan bu 

dönem için gerekli ortamı hazırlamak, memleket çapında toplum 

katmanlarını aydınlatmak, bilgilendirmek ve genel eğilimlerin 

nabzını tutarak bir strateji saptamak ve giderek derinleşecek olan 

siyasi mücadelelerde kendisine olan desteği tahkim etmek ve 

örgütlenmek ihtiyacı duyan Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve 

Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa 14 Ocak 1923’te 

Ankara’dan otuz yedi gün sürecek bir seyahat için yola çıkar. 
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İzmir Yollarında Kitap Kapağı 

En üstte: Matbuat Müdüriyet-i Umumi Neşriyatından : 21 

Altta:  Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri  

İzmir Yollarında 

Onun altında: Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin İzmir Seyahatleri Esnasında Muhtelif 

Mahallerde İrad  Buyurdukları Nutuklar ve Hasbihaller. 

En altta: Ankara – İstihbarat Matbaası 1339 (1923) 
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Türklerin tamamen bağımsız ve modern bir ulus devlet olma iddiaları, 

Lozan’da eşit muamele görme talebi ve Gazi Paşa’nın 1923 başındaki 

Batı Anadolu seyahati esnasında Türkiye’yi modernleştirmek için 

radikal tedbirler alma vaatleri arasındaki paralelliği gözlemlemek çok 

ilginçtir.  

 

O bakımdan bu seyahate çıkıldığı zamana ilişkin gelişmelere de bir göz 

atarak zihinleri tazelemekte yarar bulunmaktadır. 
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30 Ağustos 1922’de Büyük Zafer sonrasında Milli Mücadele hedefine 

ulaşmada önemli mesafeler alınmıştı. Mudanya Ateşkes Anlaşması 

imzalanmış; Misaki Millî’nin bir bölümü fiilen gerçekleşmiş, kesin 

barış için de Lozan’da görüşmelere başlanmıştı. 

 

Başlamasına başlamıştı lakin I. Dünya Savaşı’nın galipleri (!) Milli 

Mücadelenin nihai amacı olan tam bağımsız bir Türk devleti kurulması 

talebini kabul etmeye bir türlü yanaşmıyorlar ve öteden beri dikte 

ettirmek istedikleri Sevr Antlaşması esaslarından ayrılmıyorlardı. 

 

Görüşmelerde iki aydır olumlu hiçbir adım yoktu. Hatta barış çıkmaza 

giriyor izlenimi egemendi. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve 

de toplumda olumsuz rüzgârlar esiyordu. 

 

Gazi Paşa bu durumu bir bakıma normal sayıyor ve sabır ve azimli bir 

tutumla hedefe erişeceğine olan inancını koruyordu.  
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Gazi Mustafa Kemal Paşa, 14 Ocak 1923’te  bir yurt gezisine çıkar… 
Harita için İbrahim K. Dinç’e şükranlarımı sunarım… 
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14 Ocak 1923’te Ankara’dan ayrılarak 15 Ocak’ta Eskişehir’e gelen 

Gazi Paşa, 16 Ocak’ta İzmit’e, 22 Ocak’ta Bursa’ya, Bursa’dan da 

Alaşehir, Salihli, Turgutlu Manisa yolu ile 27 Ocak’ta İzmir’e gelmiş; 

İzmir’de sekiz gün kaldıktan sonra 4 Şubat 1923’te Lozan görüşmeleri 

kesilince Akhisar’a geçmiştir.  

 

Gazi Paşa, Akhisar’dan Balıkesir’e oradan da Balya, Edremit yoluyla 

tekrar İzmir’e gelmiştir. İzmir’de 17 Şubat 1923 günü Türkiye İktisat 

Kongresi’nin açılışında uzun ve ayrıntılı bir konuşma yaparak adeta 14 

Ocak’tan bu yana söylediklerini özetleyecektir. 

 

18 Şubat 1923’te İzmir’den ayrılmış ve 19 Şubat’ta Lozan’dan dönen 

İsmet Paşa ve Heyet ile Eskişehir’de buluşarak birlikte Ankara’ya 

dönmüş ve Ankara garında muhteşem bir törenle karşılanmıştır. 
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16 OCAK -1923 
 

Mustafa Kemal İzmit'te yaptığı basın toplantısında "İnkılâbın kanunu mevcut 

kanunların üstündedir" dedi. 

Arifiye' ye gelişi ve konuşması: "...Tarihimiz birçok parlak zaferler kaydeder. 

Fakat, zaferle beraber her şey bırakılmış ve semerelerini toplamayı ecdadımız 

ihmal etmiştir." 

16 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal, Bilecik-Osmaneli istasyonunda bir öğrencinin okuduğu şiiri   dinlerken 
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«İnkılâbın kanunu, mevcut kanunların üstündedir…» 
 

16-17 OCAK 1923 

Gazi Paşa’nın, İzmit'te İstanbul gazetecileriyle basın toplantısı: "...Aydınlar gidecekleri 

muhitlerde başlı başına bir âlem yaratabilirler. Memleketin yalnız bir yerinde değil, beş 

on yerinde birer bilim merkezi, ışık merkezi, kültür merkezi yapmalıyız, millet bahtiyar 

olsun. ...Bu Devletin halife ile alâka ve münasebeti yoktur. ...Halkı kendi halinde terk 

edersek bir adım ileri atamayız. ...İnkılâbın kanunu, mevcut kanunların üstündedir. 

...Dış siyasetin dayanağı, kuvvetli bir iç siyasettir.”  

 

17 Ocak 1923, Mustafa Kemal Paşa, Gebze'de askerî birlikleri teftişi sırasında,  Birinci Ordu Komutanı 

Nurettin Paşa'ya talimat veriyor. 
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İzmit – 18 – 22 Ocak 1923 

  

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Halife’nin değildir. Ve olamaz. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi yalnız ve yalnız milletindir, milletin intihap ettiği 

vekillerden mürekkeptir. Bu meclis yalnız ve yalnız milletin emrine 

mütavaat etmek (uymak) mecburiyetindedir. İsmi ve makamı ne olursa 

olsun millet bu hakkını bir şahsa tevdi ve teslim edemez” 

 

“Ölmüş zannedilen milletimiz yeniden bunca kabiliyet-i hayatiyesini 

izhar ederek kadınlarıyle, çocuklarıyle el ele vererek cihanda 

mevcut olduğunu ispat eden harikalar göstermiş ve bunun netice-i 

katiyesi olarak Lozan Konferansı’na davet olunmuştur. Lozan’da 

henüz müspet bir netice yoktur. Fakat bu netayic-i istihsal 

(neticeleri almak) için sarf-  ı mesai ediliyor.” 
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Gazi Mustafa Kemal, Gebze istasyonunda Halide Edip Adıvar ile birlikte 
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 “Çalışmak ve mesut olmak ihtiyacında bulunan bütün halkımız için 

ameleler için, geniş ve emin çalışma sahaları davetlerini yazmakta 

gecikilmeyecektir. Tüccarlarımız yüzlerinin güleceği günden uzak 

değildirler. Memleketi mâmur ve milleti mesut etmek için tasavvur ve 

teşebbüs edilen bütün bu işlerde takip olunacak programın esas 

noktalarına fiilen tevessül edilmiş addolunabilir”. 

  

“Bilhassa faaliyeti iktisadiyeyi istinat ettireceğimiz esaslar her türlü 

vukufla beraber bilhassa doğrudan doğruya memleketimiz topraklarını 

koklayacak ve bu topraklarda bizzat çalışan insanların sözlerini işiterek 

tespit olunacaktır. Sanayi ve ticaretimiz için dahi aynı mütalea 

yapılacaktır.  

Bunun içindir ki, şubatın on beşinde İzmir’de belki beş bin kişinin 

toplanabileceği bir kongre yapılacaktır. Bu kongre bizzat millete ve 

diğer milletlere anlatacaktır ki; Türkiye devleti temellerini süngü ile 

değil, süngünün dahi istinat ettiği iktisadiyatla kuracaktır. Yeni 

Türkiye devleti, cihangir bir devlet olmayacaktır”.  
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Mustafa Kemal Paşa Hereke’de. 17 Ocak 1923 
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“Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye 

ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Emrazı içtimaiyemizi tetkik 

edersek asıl olarak bundan başka, bundan mühim bir maraz 

keşfedemeyiz, maraz budur. O halde ilk işimiz bu marazı esaslı surette 

tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun neticesi 

tabiyyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır”. 

 

“Milletin ihtiyacatı içtimaiyesini ve mazideki zararlarını tatmin ve 

telâfi edebilecek en makul programı tespit etmeye mecburuz. Program 

bütün milletçe tatbik olunmalıdır. Bu ancak bir teşekkülü siyasî ile 

mümkün olur.  İşte bu hakikatin istilzam ve icbarı üzerinedir ki, bütün 

sunufu yekdiğerine lâzım gayri müfarik olan, çünkü menfaatleri de 

yekdiğerinden tehalüf eylemeyen, halkımızın müşterek ve umumî olan 

menafi ve saadetini temin için Halk Fırkası namı altında bir fırka 

teşekkülü tasavvur edilmektedir”. 
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22 OCAK  1923 

Gazi’nin, Bursa'da "Şark Sineması" salonunda halkla konuşması: "...İnsanlar 

olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki 

heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o 

milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.“ 

 

Annesinin ölümü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başsağlığı dileklerini 

ileten Meclis II. Başkanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'ya cevabı: "...Cenab-ı Hak, büyük 

validemiz vatanı gerçek kurtuluş ve refaha ulaştırmaya ve milletin bağımsızlık ve 

egemenliğini sağlamlaştırmaya çalışan Meclisimizi tarihî çalışmalarında başarılı 

kılsın!“ 

 

23 OCAK 1923 

İsmet Paşa'nın, Lozan'dan, Konferansla Musul konusundaki görüşmeleri 

bildiren telgrafı. 

 

24 OCAK 1923  

Gazi Paşa’nın sabah, İzmir'e gitmek üzere Bursa'dan ayrılışı.  

  

. 
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Alaşehir, Salihli ve Manisa 25 - 26 Ocak 1923 

 “Arkadaşlar! 

Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, 

iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır. Ordumuzun şimdiye kadar istihsal ettiği 

muzafferiyetler memleketimizi halâsı hakikîye sevketmiş sayılmaz. Bu zaferler artık 

müstakbel zaferimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. Muzafferiyatı askeriyemizle 

mağrur olmayalım. Yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım”. 

25 Ocak 1923, TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Uşak İstasyonu'nda 
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26 OCAK  1923 

26 Ocak 1923 Manisa'ya ayak 

bastığı gün ihtiyar bir Türk 

kadınının "Ahdim var Paşa" 

diyerek elini öpmesi 

Gazi Mustafa Kemal, Salihli'ye gelişi ve 

istasyonda halka hitabı: "...Bundan sonra 

memleketimizi kesin kurtuluşa kavuşturmak için 

pek kuvvetli ve esaslı tedbirler almak gerekir. Bu 

tedbirlerin en önemlisi ve en birincisi bilim ve 

kültürdür."  

 

Turgutlu istasyonunda halka hitabı: "Memleket 

ve milletin iyiliği için çalışanlar, milletin yardım 

ve itimadından emin bulunmazlarsa elbette kalp 

kuvveti ile çalışamazlar." 

 

Manisa'ya gelişi ve konuşması: "...Bizim 

kuvvetimiz, milletin güven ve itimadıdır." 

 

Manisa'dan Menemen'e gelişi, istasyonda 

karşılanışını takiben İzmir'e hareketi. 
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Zübeyde Hanımın Kabrini Ziyaret… 

27 OCAK 1923 
Atatürk'ün, sabah Karşıyaka istasyonunda trenden inerek annesinin mezarını ziyareti ve 

konuşması:  

"...Burada yatan annem, zulmün, zorun bütün milleti felâket uçurumuna götüren bir 

keyfî idarenin kurbanı olmuştur. ...Bu kadar kan dökerek milletin elde ettiği egemenliğin 

korunması ve savunulması için gerekirse valdemin yanına gitmekte asla tereddüt 

etmeyeceğim. Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus 

borcu olsun!"  
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27 OCAK  1923 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Basmane İstasyonunda 
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İzmir, 28 Ocak 1923 

 “Üçüncü defa buraya girdiğim zaman ki hissiyat evvelki hissiyat ile gayri 

kabili mukayese bir halde ve mahiyette idi. İzmir’i arkadaşlarımla beraber 

şarktan gelen yol üzerinde, Belkahve ve sırtlarından seyrettiğim zaman 

İzmir’in güzel limanı itilaf devletlerinin harp gemilerile dolu, sokakları henüz 

düşman ayaklarile çiğneniyor, top, mitralyöz ve tüfek sedalari için tınlıyordur. 

Birgün sonra idi ki, bizzat içeriye girdik. Hâlâ şehrin cenup tarafında toplar 

patlıyor ve zavallı insanlar buranın iyi insanları düşmanın mutazarrırı 

bulunuyordu”. 
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10 Eylül 1922, Gazi Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalar ile Yaver Salih Bozok İzmir’de 
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İzmir, 30 Ocak 1923 (Gazetecilerle Hasbihal) 

“Memleketin âmâl ve ihtiyacatı hakikiyesine tamamen mutabık bir sulh 

yapmak imkânı hasıl olduktan, zayiatı maziyeyi az zamanda sürat ve 

emniyetle telafi etmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa iktisat ve irfan 

mesaisinde çok büyük azim ve gayret lazımdır. Bu mesaiyi esaslı umdelere 

istinat ettirmek ve doğru istikametlerde mütevali (birbiri ardınca) 

kılabilmek için bütün milletin sây ve gayretini ahenkdar ve müsmir kılmak 

maksadıyle badesul (sulhtan sonra) Halk Fırkası namı altında bir 

teşekküli siyasiye lüzum olduğu kanaatindeyim.  

 

Bence bizim milletimiz yekdiğerinden çok farklı menafi takip edecek ve bu 

itibarla yekdiğeriyle mücadele halinde bulunagelen muhtelif sınıfa malik 

değildir. Mevcut sınıflar yekdiğerinin lâzım ve melzumu mahiyetindedir. 

Binaenaleyh Halk fırkası bilcümle sunufun (sınıfların) hukukunu ve esbabı 

terakki ve saadetin temine hasrı iştigal edebilir” 

 

“ Türkiye tam bağımsızlığını temin edecek bir barış ister. Muhtaç 

olduğumuz hayatî gerekleri ve bağımsızlığımızı temin edinceye kadar 

başladığımız işte devam olunacaktır. Milletin ciddî kararı budur” 
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Harbi devam ettirmek sorumluluğundan çekinmeyecek olanlar Lozan 

görüşmelerinde Türk heyetinin karşısında olanlardır. Gazi Paşa’nın bu 

konuşmayı yaptığı 30 Ocak 1923 günü Lozan’da Yunanistan’ın 

talebiyle, Türk ve Yunan Halklarının Nüfus Mübadelesine ilişkin 19 

maddelik bir sözleşme ve protokol imzalanmıştır.  

  

Bu konuda da Mustafa Kemal Paşa ve kadrolarına “ülkedeki Rum 

nüfusu sürdü”  şeklinde asılsız iddialar havada uçuşmaktadır. 100 

Yılında Nüfus mübadelesine ilişkin olarak; Cumhuriyetten 15 gün önce 

13 Ekim 1923 günü “Mübadele ve İskân Vekâletinin kurularak 

Devrimin çoban yıldızı Mustafa Necati’nin ilk bakan oluşu, mübadele 

sonucu gelen mübadillere dönük örnek evler, örnek köyler ve diğer 

projelere dikkat çekmekle yetinelim. 

  



31 



32 

Mübadeleye dair işlerle ilgilenmek üzere, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde, kurulacak olan yeni teşkilâtın Başvekâlete bağlı bir 

genel müdürlük ya da ayrı bir vekâlet kurulması yönündeki 

tartışmalardan sonra, bir vekâlet kurulmasına karar verilmiş ve 13 

Ekim 1923 tarihinde ‘Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’ 

kurulmuştur. Yeni vekâlet, merkez ve taşra teşkilâtını oluşturması, 

bütçesini belirlemesi, mübadillerin nakilleri, geçici beslenme-barınma 

sorunlarının çözümlenmesi ve iskânlarına dair temel ilkeleri 

belirlemesinden sonra, mevcut imkânlar çerçevesinde mübadeleye 

dair işleri yürütmeye çalışmıştır 

İlk Mübadele ve İskan Vekili  Mustafa Necati  
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Mübadeleye İlişkin Özellikle Resmi Belgeler İçin Mutlaka Bakınız… 
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https://prezi.com/p/qjsghrruzkgz/turk-yunan-nufus-mubadelesi/ 
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İzmir 3 Şubat 1923. AA. 

  

İzmir Halkı İle Altı Saat Süren Hasbihal 

 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri dün (2 Şubat) saat iki buçukta 

İktisat Kongresi için ihzar edilmekte (hazırlanmakta) olan eski Gümrük 

binasında halk ile hasbihalde bulunmuşlardır.  

 

Konferans salonunu dolduran kadın – erkek samiin (dinleyicinin) miktarı 

beş – altı bini mütecavizdi. 
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Hamparsumyan Han 

Türkiye İktisat Kongresi’de 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihlerinde burada toplanmıştır. 
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Kongrenin toplandığı salonda İzmirlilerle buluşan Gazi Paşa’nın 

memnuniyet ifadesi ve Latife Hanım ile birlikte imzaları 
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«Kadınlar olmadan, kalkınma olmaz…» 

Kadınlar Kongresi / 2 Şubat 1923 
-İktisat Kongresinden Önce- 

Gazi Mustafa Kemal'in sağında, Latife Hanım sözlerini not ediyor, önde 

(gözlüklü) İzmir Milli Eğitim Müdürü Vasıf (Çınar) Bey). 
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Her Şey Kadının Eseridir. 
 

“Kudreti fatıra, insanlar iki cins olarak yaratmıştır. Bunlar yekdiğerlerinin lâzım ve 

melzumudur (lüzumlu olanıdır) Hazreti Adem’le Hazreti Havva’nın nasıl yaratıldığına 

dair nazariyat mütehaliftir (birbirine uymaz) bunlardan bahsetmeyeceğim. Ondan 

sonraki devirlerden ibtihar (başlayacağım)edeceğim.  

 

Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir. 

Nitekim hepimiz pâdişahlar hakkında mevhum telakkiler besliyorduk, bunlar 

validelerimizin verdiği sakim telkinatın neticesi idi. Bir heyeti içtimaiyye, cinsinden 

yalnız birinin asri icapları iktisap etmesiyle iktifa ederse, o heyeti içtimaiyye yarıdan 

fazla zaaf içinde kalır. Bir millet terakki ve temeddün etmek (medenileştirmek) isterse 

bilhassa bu noktayı esas olarak kablu etmek mecburiyetindedir. Bizim heyeti 

içtimaiyyemizin ademi muvaffakiyetinin (başarısızlığının) sebebi kadınlarımıza karşı 

gösterdiğimiz tekasül (ilgisizlik) ve kusurdan neşet etmektedir. 

 

İnsanlar dünyaya mukadder oldukları kadar yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak 

demek faaliyet demektir. Binaenaleyh bir heyeti içtimaiyyenin bir uzvu faaliyette 

bulunurken diğer uzuv atalette olursa o heyeti içtimaiyye meflûçtur (Felç olmuştur).  
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Bir heyeti içtimaiyyenin hayatta çalışması ve muvaffak olması için 

çalışmanın ve muvaffak olabilmenin mütevaffak olması için çalışmanın 

ve muvaffak olabilmenin mütevakkıf (bağlı) olduğu bütün esbab ve 

şeraiti tekabül etmesi icap eder.  

 

Binaenaleyh bizim heyeti içtimaiyyemiz için ilim ve fen lazım ise 

bunları aynı derecedehem erkek ve hem de kadınlarımızın iktisap 

etmeleri lâzımdır. Malumdur ki, her safhada olduğu gibi hayatı 

içtimaiyyede dahi taksimi vezaif ( görev bölüşümü) vardır.  

 

Bu umumi taksimi vezaif arasında kadınlar kendilerine vazifeleri 

yapacakları gibi aynı zamanda heyeti içtimaiyyenin refahı, saadeti 

için elzem olan mesaii umumiyeye dahil olacaklardır. Kadının vezaifi 

beytiyesi en ufak ve ehemmiyetsiz vazifesidir”.  
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Kadının En Büyük Vazifesi. 

  

“Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana 

kucağı olduğu düşünülürse vazifenin ehemmiyeti lâyikiyle anlaşılır. 

Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. 

 

 Bugünün levazımından biri de kadınlarımızın her hususta 

yükselmelerini temindir. Binaenaleyh kadınlarımız da âlim ve 

mütefennin (fen bilgini) olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün 

tahsil derecelerinden geçeceklerdir.  

 

Sonra kadınlar hayatı içtimaiyede erkeklerle beraber yürüyerek 

birbirinin muin (yardımcısı) ve müzahir olacaklardır” 
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“Efendiler, affedersiniz bir noktayı izah için bir ân tevakkuf edeceğim 

(duraklayacağım). 

  

Efendiler, dediğim zaman hanımefendiler ve 

beyefendiler demektir. Mucibi suhulet ve hanımlarla 

efendileri tam birliğini ifade etmek için bu hitap 

tarzını münasip gördüm”. 
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“Düşmanlarımız bizi dinin tesiri altında kalmış olmakla itham ve 

tevakkuf (duraklama) ve inhitatımızı (çöküşümüzü)buna atfediyorlar. 

Bu hatadır.  

 

Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını 

talep etmemiştir. Allahın emrettiği şey, müslim ve müslimenin beraber 

olarak iktisabı ilmü irfan eylemesidir. Kadın ve erkek bu ilmü irfanı 

aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak 

mecburiyetindedir. 

 

İslâm ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki, bu gün 

kendimizi bin türlü kayıtlarla mukayyet zannettiğimiz şeyle 

yoktur. Türk hayatı içtimaiyyesinde kadınlar, ilmen, 

irfanen ve diğer hususlarda erkeklerden katiyyen geri 

kalmamışlardır. Belki daha da ileri gitmişlerdir”. 
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“Unutulmamalıdır ki, milletin hâkimiyetini bir şahısla yahut mahdut 

şahıslarının elinde bulundurmakta menfaat bekliye cahil ve gafil 

insanlar vardır. Hükümdarlar, kendilerini mevhum (kuruntulu) bir 

kuvvetin mümessili tanırlar ve zevk alırlar. Fakat onların etrafındaki 

menfaat perestler bunu din kisvesine büründürerek bütün milleti iğfale, 

izlâle (küçük görmeye) çalışırlar.  

 

Nihayet milletin kulağı bu terennümle dolar ve o telkinatın icabı din ve 

mahzı hakikat telakki eder. Bu gibilere mürteci hareketlerine de irtica 

derler. Yakın tarih safhalarımızı tetkik edersek birçok misale tesadüf 

ederiz. Fakat buna bütün cihan kani olmalıdır ki, milletimizi bu gibi 

telkinatla ihlâl ve iğfal etmenin imkânı kalmamıştır.   

 

Fetva ile veyahut şu, bu gibi telkinatla milleti irticaa sevketmek 

isteyenlerin yeri zindan olacaktır. Katîyetle ve pervasızca söylerim ki, 

milli hâkimiyetimizin her zerresini şu veya bu suretle takyid etmek 

isteyenler en koyu mürtecidir. Öylelerine karşı milletin yapacağı şey 

onları parçalamaktır”. 
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Misak- Millî için yürütülen askeri mücadele başta köylüler ve işçiler olmak 

üzere emeğin seferberliğiyle gerçeklemiştir. Ancak, buna toprak sahipleri, 

eşraf tüccar ve (varsa) sanayici de destek olmuştur. 

 

Tümü şimdi yeni Türkiye’de siyasetin nasıl ve nereden başlayacağını merak 

etmektedirler. Mustafa Kemal Paşa, onların önüne geri kalmışlıktan çıkma 

davasını koymakta, bunu ancak (milli mücadele gibi) elbirliğiyle ve uzun 

dönemli bir çalışma ve sabırla olacağını, yeni siyasetin buna göre 

düzenleneceğini söylemektedir.  

 

Geri kalmışlıktan çıkma davasını öne, sınıfsal çelişkileri arkaya alan bu 

yaklaşımla oluşturulacak Fırka sınıfsal ittifaklar değil bir “modüs vivendi” 

(ortak bir çizgi için karşılıklı anlayış) geliştirmelidir. 

 

1923 Türkiyesi gibi bir köylüler ülkesinde, siyasal iktidarın (o günlerin 

deyişiyle halk idaresi’nin) emekten yana bir çalışma seferberliği çizgisi 

(programı) benimserken, toprak, iş ve sermaye sahiplerine de teşvikler 

vermesi ve onlardan bu program için anlayış beklemesi gerekecektir. 
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Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık’tan bir katkı; 

 

“Mustafa Kemal, inkılaplara destek için doğrudan millete gidiyordu. 

O’nun Ocak – Mart 1923’te batı ve orta Anadolu’daki siyasi 

kampanyası, Lozan barış konferansındaki Türk heyetine destek ve 

‘halk ile memleketin hal ve âtisiyle ilgili fevkalâde alâkalı 

musahabelerde (sohbetlerde) bulunmak için’ planlanmıştı. İzmit’te 

Mustafa Kemal Halife’nin devletin başı ya da siyasi sorumluluk 

taşıyan bir ruhani lider olarak telakki edilmesi fikrini reddetti (…) 

Kampanya boyunca iki farklı gruba ayrı ayrı hitap etti; bir tarafta 

halk, yani sıradan insanlar esnaflar, köylüler, toprak sahipleri ve 

çiftçiler diğer tarafta gençler ya da münevverân yani öğrenciler ve 

aydın elit. Ancak, Türk milletinin iki kesim arasında gözlemlediği 

bölünme iyileştirilmeliydi; aydınlar halka gitmeliydi ve popüler millî 

kültürü değerleyerek yabancılaşmayı bertaraf etmeye çalışmalıydılar”.  
------------------------------------------- 
Halil, İnalcık (2022). İmparatorluktan Cumhuriyete. Kronik Kitap. s.217. 10. Baskı. Şubat. İstanbul. 
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Türkiye İktisat Kongresi Kapanışı (4 Mart 1923); İşçi Kadınlar Murahhası 

İzmir Delegesi Rukiye Hanım Konuşuyor  

 

 «Kardeşler! Millî inkılâbımız memleketimizde mevcut bütün müstahsillerin 

murahhaslarından mürekkep bu muazzam Kongrenin toplanmasını mümkün 

kılmıştır. Bugünlere erişirken biz kadın işçilerini de fevk'alâde bir sahada 

görüyoruz. Bizleri bu Kongreye davet eden Büyük Millet Meclisi ve erkânına ve 

bilhassa Reisimiz Gazi Mustafa Kemâl Paşa hazretlerine biz kadınlar, samimî 

teşekkürlerimizi takdim ederiz. 

 

Türkiye'de «memleket işlerine» kadınların da iştirâk etmesi ilk defa vuku buluyor. 

Bu şerefin bize müyesser olması kalplerimizi refah ve gurur hisleriyle doldurdu. 

Kongre, iktisadımızın temelini teşkil eden işçi sınıfının meşrû haklarını tanıdı. Bu 

netice kadın işçileri namına sâyan-ı şükrandır. Diğer grupların da aynı sadakatle 

iktisadî kurtuluşumuza çalışacaklarına emin bulunuyoruz. 

 

Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun Hükümeti, yaşasın Türk işçi ve 

köylüleri, yaşasın çalışkan Türk işçi kadınlığı!»  
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1923’ün Ocak ayından İzmir’de çiçeklerle oluşturulan tak üzerinde “Bin Yaşa Gazi Paşa” 

yazmaktadır. 
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Bitirirken…………. 
 

Tarihi, kimin kalemi ile yazıyorsunuz? 

ya da 

kimin gözlüğü ile okuyorsunuz? 
 

İşte kritik soru dün de, bugün de budur!... 
 

 



Sabrınız  için  teşekkürler… 
serdarsahinkaya35@gmail.com 

 


